
نن ننا تعالى الله ل ننا الله اتقوايقول: ((  أحيا واتقققوايقققول: ((  )) وأحيا
مم ا أعققدت الققتي النقق ار  واتقققوا)) (( نفس عن نفس تجزي ل يو

وَققون قلنا: وكانوا )) فإذا للك افرين نت رروا ما ي مم مئه أ وَققا تت ايققش؟ ذلققك صققار با
مم ، وَقع فققي المحققذوف تقققدير قلنققا؟ ايش الله؟ وعبيد جماعة؟ يا معنا أنم أ

مله: (يتقون)؟ مل معنققا؟ تكققن لم أنك أرأيت...  نقدره؟ ايش تقديره ل قو ي
التقدير؟ ايش أيوب؟ يا

وَققى وهو: ما : التقدير: محذوفالطالب نت ... ري
تقديره؟ ما : محذوفالشيخ

وَققى ما : تقديره: كلالطالب نت ري
رر ت : أناالشيخ ند إذا أننققا رأيكققم وش السققؤال ، هققذا قبققل كلمة آخر لكم ق
رلنا وَقجقق ز الول الصققف في إنسانا سأ تقنققا ممققن أليققس الجققواب عققن وع أن ح
وَقمه شيء؟ آخر إلى نقي

وَقهلالطالب ريم  :
والسققل:م: ( الصققل ة عليققه الرسققول قال أخي؟ يا متى إلى : يمهلالشيخ
نني نل يي ت زر أن ) ولنا والنهى اللحل م أولوا منكم نل وجلققس أهمل وَقمن نع

ممه في ربه جس يتقققون باتقائه أمروا أحسن: ما أمروا؟ ما نعم واد ، في وقل
ررنا وقد باتقائه أمروا ما مم القيامققة ، يققو:م وتقققوى النار وتقوى الله بتقوى رأ

نذا أفهمتم؟ رقون نقول: وكانوا أن العا:م المعنى إ نت باتقائه. أمروا ما ي
ننققه والتقققوى اليمان فضيلة الكريمة الية هذه فوائد ومن طيب بب وأ سققب

يين ا (( :لقوله للنجا ة؛ جج قققال فققإذا))  يتقققون وكقق انوا آمنوا الذين ون
م زل تعالى الله قائل: أليس رن نة ري ننا عقوب م:م في أحيا وفيهم المتقي فيهم أقوا

نن الجواب؟ فما المتقي غير مر بذنب المتقي يأخذ تعالى الله الجواب: أ غي
نذبون الدنيا في الدنيا ، في المتقي نعققا يعقق رثققون جمي وَقع ريب علققى الخققر ة فققي و
رل وأعمالهم نياتهم ققوا (( :تعققالى قققوله هققذا دليقق جت مة وا جن ل فتنق يب نصقي ت
جصة منكم ظلموا الذين أننققا يعني وهذا الفتنة هذه احذروا يعني))  خ ا

وَقيهققا المنكققر عن وننهى بالمعروف نأمر مق تت وَقن ققوا (( ل جت مة ا جن ل فتنقق يب نصققي ت
جصة منكم ظلموا الذين جن واعلموا خ ا ))  العق اب شديد الله أ

اللققه أعققداء يحشر ويو م (( :تعالى الله قال الجديد اليو:م الدرس نبدأ
قعون فهم الن ار إلى وَقشققر حشققر) فيهققار (ي)) قيوز ريح أعققداء قراءتققان: (

ييا الفعل يكون القراء ة هذه الله) وعلى من وَقما مب نم لققم مل وَقسقق وَقشققر ، فققاعله ري ريح
نلما نل رأيت وك نعا فع وَق:م مضار وَقح الول مضمو رتو يي فهققو الخر قبل ما مف منقق رب م

نم لم لما وَقس رله ري وَقتققه فققإن قاعققد ة ، خذها فاع وَق:م رأي فهققل فقققط الول مضققمو



ييا يكون من نن ل؛ ل؟ أو فاعله يسم لم لما مب يكققون الرباعي من المضارع ل
رضمو:م مد:م الول م رق ري مر:م الرجل مثل:  نذا طيققب ذلققك ، أشبه وما الرجل ريك إ

وَقدى اللفظ هذا قر ويو م (( القراءتين إح يش قء قيح )) النقق ار إلى الله أعدا
نل فيكون هذا وعلى ييا مضارعا (يحشر) فع من نم لم لما مب وَقس نلحققظ فاعله ، ري

وَقلنا أن نم لم (لما قو وَقس يي قولنا من فاعله) أولى ري قققد لنققه للمجهول)؛ (مبن
نما الفاعل يكون يق (( تعالى: كقوله معلو نل قخ مف ا النس ان و وَقمققن)) ضعي  

الخالق؟
الطالب: الله

نل الشيخ: معلو:م نن معلو:م, مع معلو:م؟ غير و مي الفعل أ من رب مم لققم لمققا م وَقسقق ري
بل التعبير ولهذا فاعله وَقق) فع مل رخ يي ماض بقولك: ( مم لققم لما مبن وَقسقق فققاعله ري
ملق( فعل ممن أولى رخ ول مبنقي ماض قولك: _ وكقذلك لهقذا ، انتبقه للمجه

مشر) فعل ريح اللققه) (أعققداء طيققب فققاعله ، يسققم لققم لمققا مبنققي مضققارع (
رء) نائب ييو م((  أخققرى قققراء ة فيها طيب فاعل ، (أعدا قر و قشقق يء ينح أعققدا

(( بالكتققاب ، موجققود ة تعليقهققا؛ إلققى حاجققة ما المؤلف إليه )) أشار الله
ييو م قر و قش يء ينح رشققر) فعل تكققون القققراء ة هققذه )) وعلققى الله أعدا (نح

نعا ييا مضار من معل ، مب متر ، هنا والفاعل للفا وَقت نزا مس نبا؟ أو جوا وجو
نباالطالب : وجو
نبا, طيبالشيخ بل : وجو وَقء) مفعققو نققذكر: مققتى وهنققا منصققوب ، بققه و(أعققدا
نرا الفاعل يكون نبا مستت نرا أو وجو نزا مستت المسعود ذلك عن يخبرنا جوا

...  النحو.. لكم قلت أن : سبقالطالب
بسيبويه؟ أسئلة : نسألكالشيخ

منه : بأدنىالطالب
رره: (أنا) أو كان إذا طيب منه ، : بأدنىالشيخ (نحققن) فهققو (أنققت) أو تقدي

متر نبققا ، مسققت رره: (هققو) أو كققان وإذا وجو نزا ، مسققتتر (هققي) فهققو تقققدي جققوا
مطب تقديره (أقو:م) مستتر وَقخققا نل- تقققول: أنققت (أنا), (تقو:م) -ت تقققو:م. رج

نبققا؛ نبققا؛ (أنققت) ، تقققديره لن وجو نن (نقققو:م) وجو (نحققن), طيققب تقققديره ل
نزا؛ نزا؛ (هققو) ، تقققديره لن (قققا:م) جققوا (هققي), تقققديره لن (قققامت) جققوا

(تقو:م) ...
نزا (هي) فهو كانت : إذاالطالب جوا
مد ث كان : إذاالشيخ رقو:م) فهو فقلت: (هند امرأ ة عن تتح نزا؛ مستتر ت جققوا

نن رب كنت (هي), وإذا التقدير ل مط متر فهو رجل تخا نبا؛ مست نن وجو التقدير ل
نذا (أنت) ، رره: (أنققا) أو كان الضابط: ما هذا إ (أنققت) فهققو (نحققن) أو تقققدي



نبققا ، مسققتتر رره: (هققو) أو كققان ومققا وجو متر (هققي) فهققو تقققدي نزا ، مسققت جققوا
نذا الله أعداء نحشر (( ويو:م . انتهى الوقت لن هذا؛ على نقف )) إ

يم((القارئ:  قت يد نه يش ين ا  ...  يي يل قلوا يع ين ا يق ا يق يط قه يأن جل نذي ال جل يق ا يط جل يأن قكقق

ٍءء يي يو يشقق قهقق يم يو قكقق يق يل يل يخ جو ٍءة يأ جر نه يمقق ييقق يل نإ ين يو قعققو يج ير يمقق ا قت يو يم *  قتقق ين قك

ين قرو نت يت يس ين يت يد يأ يه يش يم يي قك يي يل يم يع قك قع يم يم يول يس قك قر يص ا يب يم يول يأ قك قد قلققو قج
ين نك يل يم يو قتقق ين ين جن يظ يه يأ جلقق قم ل ال يلقق يع مرا يي نثيقق جمقق ا يك ين نم قلققو يم يع يم يت قكقق نل يذ يو  *
قم قك نن نذي يظ جل يم ا قت ينن يم يظ قك بب ير يم نب قك يدا ير أ

يم ي قت يح يب يص يأ ين يف ين نم نري نسقق يخ ا يل * ا
ين نإ قروا يف نب يص قر يي جن ا مو ى يف ال يث يم يم قهقق ين يل نإ قبوا يو نت يع يت يسقق يمقق ا يي يم يف ين قهقق نمقق

ين نبي يت يع قم يل ].24-21)[فصلت:) ا
وتعققالى: تبققارك اللققه قققال الرجيققم الشققيطان مققن بققالله : أعققوذالشققيخ

قققوله ) فققي) يوزعون فهم الن ار إلى الله أعداء يحشر  ويو م((
يشر ويو متعالى: ((  نن وهو )) إعراب قيح لل (يو:م) ظرف أ ل ظققرف وكقق

نلق؛ ممن له بد وَقع نن مت بل اسم الظرف ل رعقل ، ممقن بد فل فيه مفعو ولهقذا مف
وَقمل: ناظم قال رج ال
مر لبد وَقجا للق ممن ملل وَقع مرتق نحو معناه أو بفعل      الت

قققال التقققدير: كمققا (يو:م) محذوف في العامل (يو:م)؟ في العامل فأين
ركققروالمؤلققف: " (( قر يققو م((  )) اذ يشقق قء قيح وَقشققر) اللققه أعققدا ريح )) " و(

وَقمع بمعنى ريساق ، ريج تم المفتوحققة والنققون قراءتققان: " باليققاء وفيها و وَقضقق و
ممل "لم الهم ز ة وفتح الشين رك الثانيققة ، الواقققع- القققراء ة -فققي المؤلققف ري
وَقشر وَقشر) وعلى الشين وفتح الياء قراءتان: الولى: ضم فيها ريح ريح هذه (

ننها على (أعداء) مرفوعة تكون أن يجب القراء ة القققراء ة فاعققل ، نائب أ
مح رشر النون الثانية: بفت مم وَقنح وَقضقق أن يجققب القققراء ة هققذه وعلققى الشققين و

قشققر ويو م((  بققه ، مفعققول أنها على (أعداء) منصوبة تكون يء ينح أعققدا
بيققن الققذي القققرآن في تكونان اللتان القراءتان هل نسأل وهنا )) ، الله
الحققروف سوى الجواب: أنها مسواها؟ أو السبعة الحروف هما هل أيدينا

وَقي لنققه معلومققة؛ غيققر الن السبعة الحروف السبعة؛ مضقق بتوحيققد عليهققا رق
وَقحف رص نن عنققه ، اللققه رضققي عثمققان عهققد فققي الققم السققبع القققراءا ت لكقق
مف في الموجود ة رف وهو واحد حر رر م ت الققذي قريش ح وَقد نحقق وَقو المصققاحف ت

وَقة فل هذا وعلى عنه ، الله رضي عثمان عهد في عليه التفققتيش إلى حاج
منا في السبعة الحروف عن والتنقيب وَقي انتهت لنها هذا؛ وقت مضقق عليهققا ، رق

قر  ويو م((قال:  يش قء قيح وَقمن) يوزعون فهم الن ار إلى الله أعدا ) ف
رء رء الله؟ أعدا وَقفهققم أن يمكن الله أعدا مر رء اللققه ، أوليققاء بمعرفققة نع وأوليققا



خققوف ل اللققه أولي اء إن  أل((بيققانهم:  فققي اللققه قققال تعققالى اللققه
لد) يتقققون وكقق انوا آمنققوا * الققذين يحزنون هم ول عليهم ) ضقق
لد الكفر ، اليمان مض نذا اللقه فأعقداء والفسقوق؛ المعاصقي التقوى و هقم إ
ررون والفسقة ، الكفار رقون أي النار إلى ريحش رعققون إليها ريسا وَقم ريج إليهققا ، و

قعققون فهم الن ار إلى((  يز رقون )) يقققول قيو ريسققا ولهققا " ، المؤلققف: " 
ننى رقون آخر مع ريسا نضا:  وَقمققم طوائف أنهم يعني للتوزيع أي رأ نلمققا و رت ك وَقلق دخ

بة رت أم وَقن وَقتهققا ، لع رعققون فهققم أخ وَقز نضققا ويوزعققون يسققاقون أي بالسققياق ريو أي
لل بالتفريق وَقدها ، أمة رك ))  يوزعون فهم((  وح

قعهم عليهم شهد ج اءوه ا م ا إذا لحتى((  (حققتى آخققره )) إلى سم
ننها (ما) زائد ة؛ كلمة " يعني المؤلف: " زائد ة ما) قال إذا رت ل وَقعقق بعققد وق

مظ وعليك زائد ة (إذا) فهي (ما) بعد وقعت (إذا) وكلما رف البيت: بح
نبا  يا رذ  طال وَقد ة  رخ مئ (إذا) زائد ة (ما)  بعد           فا

.... )) )) ج اءوه ا((  )) زائققد ة م ا)) يقول: ((  ج اءوه ا م ا إذا لحتى 
نهد(( إليها وصلوا أي يش وجلققودهم وأبصقق ارهم سققمعهم عليهققم  

رد يدخلوها أن ) قبل)يعملون ك انوا بم ا وَقه رش وَقت الجققوارح هققذه عليهققم رتس
رخلوا حتى ننهم موقنون وهم يد رلوا أ مم وَقهد والنصاف ، بالعدل رعو عليهققم يش

رعهم وَقهد أو المحققر:م والكل:م اللغققو ممققن سققمعوا بمققا يشققهد هققل سققم يشقق
رع ممققل العمققال؟ بجميع السم وَقد يكققون أن وجهيققن: إمقا يحت مه المعنققى: شقق
رعهم عليهم رعوا بمققا سققم مم ررهم الباطققل مققن سقق ممققن شققاهدوا بمققا وأبصققا

ردهم الباطل رسققوا بما وجلو مم نن أو الباطققل ، مققن وَقل وَقهد العضققاء هققذه أ تشقق
تل على مل ك رلوه ، عم وَقظم: أن والثاني وهذا هذا يحتمل عم السمع يكون أع

وَقهد وَقل بما يش وَقص وَقل وبما طريقه عن ح وَقص وَقل وبمققا البصققر طريق ح عققن حصقق
وَقد لققو ممققا أعظققم هققذا اللمققس طريققق مه وَقصققل بمققا شقق (( فقققط ، منققه ح

قعهم قرهم سم قدهم وأبص ا هققذا )) وهققل يعملققون كقق انوا بم ا وجلو
لكققن ذلققك علققى يققدل ما الية في ليس والتوكيد؟ للتحقيق أو إنكار بعد

نن أخرى آية في كما وأرجلهم وأيديهم العضاء هذه قيل: إن إنمققا هققذا إ
وَقد يكون مرهم بع تكققن لققم  ثققم((تعالى:  قال كما أشركوا يكونوا أن إنكا

قتهقم ببنق ا واللقه قق الوا أن إل فتن ركين كنق ا مق ا ر ) وقققوله:) مش
رت (جلودهم) بما نس مم وهي م وَقع يققدخل لنققه والبصققر؛ السمع شهاد ة ممن أ

مم والرجل اليد ذلك في وَقش لل ذلك وغير وال  الملمسة طريق عن هذا ك
يم لجلودهم وق الوا((  نتم نلقق نهد يقققل: لبصققارهم )) ولققم علينقق ا شقق

نن وسققمعهم؛ وَقد ة ل وَقظققم الجلققود شققها مم أع وَقعقق اللققه أعققداء (قققالوا) أي وأ



ر:م السققتفها:م علينققا) وهققذا شققهدتم لققم (لجلققودهم كققأنهم إنكققار اسققتفها
ردون فكيققف عنكققم نجادل يقولون: نحن أنطقنقق ا ق الوا((  علينققا تشققه

يق الذي الله جل أنط ردنا أنا )) يعني شيء قك مه نن ش وَققنققا الله ل ره أنط واللقق
ر ت بيققده وجققل عقق ز رق  والرض السققماوا ت ملكققو مطقق نل رين قققال شققيء كقق

وَقة " ول نطقه أراد المؤلف: " أي ل تعققالى اللققه لن القيققد؛ هذا إلى حاج
رهه مر نن حتى أحد يك بد الفعل هذا نقول: إ ني نل نقققول: أنطققق بققالراد ة مق كقق
مء مطق أن يمكن ل لنه نطقه؛ نقول: أراد ول شي إراد ة بعد إل الشيء ين
رل الله ، وَقناه لو لننا مناسب؛ غير القيد هذا ومث رر لل اعتب وَقره فعل لقلنا: ك ذك
مسه عن الله وَقده أن يجب نف تي وَقق نننققا إذ مسققتكره؛ أمر وهذا بالراد ة ن وَقلققم أ نع
نن نل أ مل ك وَقله فع  إنم ا((تعققالى:  قققال كمققا إراد ة عققن هققو فإنمققا اللققه فع

قر ه مئ ا أراد إذا أم تعققالى فققالله ) ،) فيكققون كققن لققه يقققول أن شققي
وَقق وَقط نل أن وَقطققق نعم الحجر؟ أنطق هل شيء ك وَقجققر أن وَقع والشققجر الح مم رسقق و

رع قققال بل وسلم ، عليه الله صلى النبي يدي بين والطعا:م الحصى تسمي
قح((تعالى:  الله بب يس قت قه   قت يل يوا يم جس قع ال يب جسقق قض ال ير ل

ي ين يوا يمقق جن يو نهقق نفي
ين نإ ين يو ٍءء نم يي جل يش قح نإ بب يس ن ه قي ند يم يح ين نب نك يل ين ل يو قهو يق يف يم يت قه يح نبي يس )) يت

مل44[السراء: تبح شيء ] ك نل المقققال بلسققان اللققه يسقق ننه الكققافر إ ل فققإ
رح تب بر لنه المقال؛ بلسان الله يس رف بالله كاف مص وَقه ي مص بكققل تعقالى اللق نققق

لل وعيب ، تبح شيء وك وَقه يس تبح الكققافر حققتى الحققال بلسققان اللقق اللققه يسقق
وَقدع ما الكافر ذلك؟ كيف الحال بلسان رلقة في اليا ت من فيه الله أو مخ ال

رلق رخ رح كله ذلك أشبه وما وال تب وَقس لل أي وجل ع ز الله ي وَقد رست مه على به ي تن زي
وعيب. نقص كل عن الله

يقكم  وهو((قال:  ممققن ) قيققل: " هققو) ترجعون وإليه مرة أول خل
رلود كل:م رج وَقده كالذي تعالى الله كل:م ممن وقيل: هو ال بب ومققوقعه بعقق قريقق
نن قبله مما نء إنشائكم على القادر بأ متكم ابتققدا نء المققو ت بعققد وإعققاد أحيققا
بر مد وَقطاق على قا مدكم إن مئكم جلققو أول خلقكققم وهو" قققوله: ((  وأعضققا
ممل مرة مطب الله كل:م ممن أنه )) يحت والعققداء ، المكققذبين هققؤلء به يخا

ممل رة أنه ويحت نم مت رجلود كل:م ت نن يعني ال مل الجلود أ مد اللققه قققدر ة علققى تسققت
مقها على تعالى منه إنطا وَققهم بأ ذلققك: بيان في المؤلف يقول مر ة ، أول خل
ند:م؟ " أيهمققا اللققه كل:م من هو وقيل الجلود كل:م من هو " قيل إذا ل ، وَقققق

مقيل قال وَقلق هنا فالخلف كذا وقيل كذا المؤلفون:  مديم ل مط ول فيققه تق
ممققن الجلود كل:م ممن قيل: (هو وإذا تأخير ، يكققون اللققه) هنققا كل:م وقيل: 

ند:م فيه ليس فهذا وقيل المؤلفون: قيل قال إذا أما لهذا ، انتبهوا الول ق



مف نقل هو بل تقديم الجلققود كل:م مققن هو " قيل الطلق ، وجه على خل
متسققاويان ، المؤلققف لققدى فالقولن هذا " وعلى الله كل:م من هو وقيل

ليهما وَقله أقرب: أن فأ وَقل حتى الجلود كل:م من نجع مص رضه الكل:م يت ببعض بع
وَقرب اللفققظ حيققث ممققن الول اللققه؟ كل:م مققن أو نن أققق تقققول: الجلققود أ
 هققو((لهققؤلء:  ) وتقققول) شققيء كققل أنطق الذي الله  أنطقن ا((

ر:م الثاني القول لكن ) ،) ترجعون وإليه مرة أول خلقكم الذي وَقو أققق
نن يعني للمعنى نما الله أ نين وَقل ردون هؤلء أن ب ربون القيامققة يو:م ريعا وَقسقق ويحا
وَقن والجلققود والبصار السمع عليهم وتشهد نيقق ن ز ب ننققه وجققل عقق علققى قققادر أ

نن العاد ة؛ نذبوا الذين هؤلء ل ررون ك خلقكققم وهققوفقال: ((  البعث ينك
بر مقر ة أول الخلق على )) والقادر مرة أول واضقح؟ إعقادته علقى ققاد
رل قد ه ثقم الخلقق يبقدأ الذي  وهو((تعالى:  قوله ذلك دلي وهقو يعيق

وَقل خلقكم هويقول:  ) فهو) عليه أهون مدر ذلك على والقادر مر ة أو قققا
نضققا فيققه )) هذا ترجعون وإليهوقوله: ((  العاد ة ، على إلققى إشققار ة أي

مق من الحكمة رل رون أنهم الخلق خ وَقل وَقت ررون ريب وَقم وَقهون فيؤ رن ري من؟ إلى ومآلهم و
وَقفهم التي أعمالهم بحسب يجازيهم وجل ع ز الله إلى نل  بها ك
قرون كنتقم  وم ا((تعققالى:  الله قال ثم نت يت هققو هققذا آخققره ) إلققى) تسق

كنتققم (ومققا بعققده؟ الققذي " وش بعققده المؤلققف: " كالققذي قققول معنققى
مك ل تستترون) هذا ننه ش وقققول الجلققود ، كل:م مققن وليس الله كل:م من أ

رعه رحمه المؤلف مقع " يعني قبله مما قريب الله: " وموق الكل:م هققذا مو
بب أول خلقكم (وهو تيققن يعنقي قبلققه ممقا مر ة) قري وَقب مناسقبة المناسققبة ي
وَقما الجملة هذه وَقلها مل نن وهو قب وَقر أ مد نء إنشائكم على القا وَقدتكم ابتدا بعققد وإعا

نء المو ت بر أحيا مق علققى قاد كنتققم وم ا" ((  وأعضققائكم ، جلققودكم إنطققا
ين((  مققن الفققواحش ارتكققابكم )) عققن تسققتترون يد أ عليكققم يشققه

رفون كنتققم مققا )) " يعنققي جلودكم ول أبص اركم ول سمعكم رخ وَقت تسقق
مر وكفركم معاصيكم في ررون مما ذلك وغي مت وَقت نفا به يس وَقد أن مققن خو يشققه

نن يعنقي جلقودكم ، ول أبصقاركم ول سقمعكم عليكقم يسقتترون الكفقار أ
ننا مرون ليسوا بالمعاصي أحيا وَقت نفققا يست سققمعهم عليهققم تشققهد أن ممققن خو

نن وجلودهم؛ وأبصارهم وَقر ل الشياء هذه ل نقا؛ عنها استتا ننها إذ إطل هققي أ
نضا عنها ، الستتار يمكن ول النسان ننها يؤمنون ل هم وأي رشققهد سققوف أ ت

نما عليهم ررون ل فصاروا اليا:م من يو مت وَقت لققوجهين: الشققياء هققذه عققن يسقق
وَقك ل الول: أنه وَقكا مف رهه؟ عنها ان ننها وج وَقناته, الوجه هي أ تو وَقك مققا الثاني: أنه رم

رأ كان وَقر ملهم على يط نما با نن اليا:م من يو رد سوف هذه أ وَقه لنهققم عليهم تش



ررون مك رر البعث ين م ز:م البعث وإنكا نل يسققتل رنققوا أ مم رد بأنهققا يؤ وَقه (( عليهققم ، تشق
 أنوقققوله: (( (تسققتترون) تسققتخفون )) معنققى تستترون كنتم وم ا

وَقف محققذوف تقققدير علققى )) هي يشهد وَقهد أن التقققدير: خققو عليكققم يشقق
ملنكم آخره ، إلى وأبصاركم سمعكم رنققوا لققم يقول: "  مق " هققذا بققالبعث تو
رفنا التعليققل وَقضقق نل إليققه أ وَقكققاك عققد:م وهققو آخققر تعلي مدهم انف معهم جلققو وسققم

رتققم " (( ولكققن وأبصققارهم رن مركم )) عنققد ظن جن((  اسققتتا قم ل الله أ يلقق يع
مرا لنوه الذي )) هذا تعملون مم ا كثي لنققوا بالله ظ وَقظ نن تعققالى بققالله ف وَقظقق

روء نس رروا إذا وأنهم ال رروا الخلقق عن استت وَقت ققال: (( ولهقذا اللقه عقن اسقت
مرا لمون ول علنية يفعلونه ما الثاني )) الكثير تعلمون مم ا كثي وَقت  به يه
)) بربكم ظننتم الذي((  منه )) بدل ظنكم((  )) مبتدأ وذلكم: (( 
التفصقيل وجقه علقى اليقة أعقرب )) " المؤلف أرداكم((  والخبر نعت

ربعد ، والل:م إشار ة ، (وذلكم) (ذا) اسم وجققاء ت خطاب ، حرف والكاف لل
نن بالجمع؛ وَقطب ل نن تعرفققوا أن عليكققم يجققب جماعة, وهنققا المخا اسققم أ
وَقشار إلى يعود الشار ة رد والكاف إليه الم تقول فكيف المخاطب إلى تعو

وَقت إذا رب نرا خاط مشير ذك مء إلى ت نكر؟ شي وَقذ وَق ت إذا تققول ذلك, وكيققف رم رر أشقق
نبا اثنين إلى مط نرا؟ مخا منقك؛ ذك ك وَقذا مطب اثنيقن إلقى تشقير لن واحقد ، تخقا

مد إلى أشر ت إذا تقول وماذا ركما اثنين؟ تخاطب واح مل تقول وماذا صح ، ذ
إلققى تشققير ذلكققن, طيقب نسقاء؟ جماعقة تخقاطب واحد إلى أشر ت إذا

إنا ث؟ جماعة تخاطب واحد ة
: ذلكنالطالب
خطأ ، : ذلكنالشيخ

: تلكماالطالب
ا ث ، جماعة تخاطب : أنتالشيخ مطب واحقد ة إلقى تشقير إن ا جماعقة تخ
إنا ث؟

منالطالب رك رل مت  :
منالشيخ رك رل مت مهم تلكن صح؟ :  مبس ل لهذا انتبهوا الم اليه المشار عليكم يلت

وَقطب ، ار بحسقب يكون الشار ة اسم بالمخا بحسقب والكقاف إليقه المش
نبا جماعة إلى تشير طيب واضح؟ المخاطب محمد؟ ذكور جماعة مخاط

: أولئكمالطالب
قكم(( القرآن في : أولئكمالشيخ نئ يل من ا عليهققم لكم جعلن ا  وأو سققلط ا
من ا نبي مشير تما:م طيب ) ،) قم وَقتين إلى رت وَقث نن وَقؤ مطب م تانكما الله؟ عبد اثنتين تخا

وَقلة حال كل على صح, طيب نروا بس كثير ة المث وَقح الفصققح الدقة, وهققل ت



وَقب تكون أن الشار ة في المخاطب كاف في تكون أن أو المخاطب حس
نمققا المققذكر بالفراد والمققؤنث للمققذكر المققذكر المفتققوح بققالفراد أ:م دائ

ملهقا ثلثقة أققوال للمؤنث؟ رمهقا هقل الكقاف يعنقي لغقا ت ، وك م ز نة رنل طريقق
رتح بالفراد واحد ة وَقك والف وَقك فنقول: ذل وَقك؟ تانقق رمهققا أو ذانقق م ز مققع الفققراد نل
نكر الفتققح وَقذ وَقهققان ، هققذا للمققؤنث ، والكسققر للمقق رج حسققب نقققول: هققي أو و

كققاف المققؤنث والمفققرد ة مفتوحققة ، كققاف لققه المذكر المفرد المخاطب
كقاف النسققاء وجماعقة التثنيققة ، بعلمقة مقرونة كاف والمثنى مكسور ة ،

الخير الجمع ، بميم مقرونة كاف الذكور وجماعة النسو ة ، بنون مقرونة
وجققل: (( عقق ز اللققه يقققول الخققران ، الوجهققان يجققوز لكققن الفصققح ، هققو

بل المؤلف: " مبتدأ )) قال وذلكم بربكققم) ظننتم (الذي منه (ظنكم) بد
نن معناه (أرداكم) " يعني نعت, والخبر مطققف )) ومققا  ذلكققمقوله: (( أ رع

نة صار أو عليها هققل الخبر مقا:م و(أرداكم) في المبتدأ ، مقا:م في لها صف
مكن نعم آخر؟ وجه احتمال يمكن مكن يم و(ظنكم) (ذا) مبتدأ نجعل أن يم
بر خبره يعنققي: ذلكققم المعنققى فققي أقققوى الوجه وهذا يثان و(أرداكم) خب
لنوا لم يعني بربكم ظننتم الذي ظنكم رظ ننه سواه به ت معيققدكم ، لن وأ ثققم ي
نرا الظن هذا عن أخبر أقققوى المعنققى )) فهققذا  أرداكمفقال: (( آخر خب
نن تعققالى الله رحمه المؤلف قول ممن ننكققم) بققدل أ نن مققن (ظ (ذلكققم) وأ

ننكققم  ذلكققم(( لققه ، (أرداكم) خققبر وأن له بربكم) نعت ظننتم (الذي ظ
إليهققم؛ الربوبيققة وأضققاف وجققل عقق ز اللققه ) وهو) بربكم ظننتم الذي
لرون لنهم مققق ررونهققا ل اللققه بربوبيققة ي مك السققم اوات رب يمققن  قل(( ين

أخرى قراء ة وفي )) لله سيقولون العظيم العرش ورب السبع
نية مع وَقككققم (أرداكم) يعنققي )) ، الله سيقولون((  سب رتم أهل رح مققن (فأصققب

رتم رح رتم أي الخاسرين) فأصب رر ررنا لو أصبح وهنا الخاسرين من مص إلققى نظ
نة لكانت لفظها مجرد وَقمل لكنها الصلح على دال رع العربيققة اللغة في تست
ررور ة بمعنى وَقبح الصي وَقلم ل تقول: أص نئا يع نئا يعلققم ل صققار أي شي وهنققا شققي

خاسققرين الصققباح فققي دخلتققم المعنققى الخاسققرين) ليققس من (أصبحتم
رتم ولكن مسر الخاسرين ، من المعنى: صر لد والخا قال: (( وإنما الرابح مض
نن ))؛ الخ اسققرين مققن رروا البعققث أنكققروا الققذين هققؤلء ل مسقق الققدنيا خ

وَقعهم لن فدنياهم الواقع في والخر ة وهققذا النققار في الخر ة في وهم تنف
 الخسران غاية

لهم((  )) مأوى مثو ى ف الن ار((  العذاب )) على يصبروا فإن" (( 
يعتبوا وإن يت رتبى )) يطلبوا يس رع وَقضا أي ال تر نبين من هم فم ا((  ال يت المع



تيين )) أي مض رر وَقم رروا (إن الشدي الوعيد لهذا " انتبهوا الق مب ننار يص نوى فال رثقق م
رروا يقل: إن لهم) لم مب رروا يص مظ رر ج فلينت نوى قال: فالنار بل الف أي لهم مث

يوه اتعققالى: ((  كقققوله وهققذا النققار إل لهققم ليس يل ل أو ف اصققبروا اص
ءء تصبروا رر الخققر ة عققذاب سوى )) العذاب عليكم سوا وَقظقق الفققر ج رينت

نن له؛ وَق:م ل وَقبر فإذا المحال ممن الحال دوا فالنهايققة البلء علققى النسققان ص
رروا إن الخققر ة في لكن ال زوال ، مب رصقق رموا فلققن ي وَقل فالنققار العققذاب مققن يسقق

نوى نوى وهي لهم مث نن الصبر ، وبعد الصبر قبل لهم مث بققاب ممققن هققذا لكقق
مئيس نن لهققم التي وَقرهم وأ ردهم ل صققب نئا ، يفيقق )) أي يسققتعتبوا وإن((  شققي
يسققألون )) لنهققم المعتبين من هم فم ا((  الرضا أي العتبى يطلبوا

يدن ا فإن منه ا أخرجن ا ربن ايقولون: ((  تعالى الله ظقق المون فإنقق ا قع
قئوا)) والجواب: ((  يس قمققون ول فيهقق ا اخ بل يك لققو الققدنيا فققي )) لكققن ت

وَقلبوا رتبى ط رع وَقل الله إلى وتابوا ال فققا ت قد الخر ة في لكن ذلك ، لهم لحص
وَقوى )) أي لهم مثو ى ف الن اروقوله: ((  الوان ، لل مأ وَقواه إنسققان وكقق مققأ

نظ فل النار  الجنة في له وَقح
نل: إثبا ت هذه اليا ت في نو مئد: أ مله: ((  النار حقيقة فوا يحشققر ويققو ملقو

)). الن ار إلى الله أعداء
مدها ومن ر ت فوائ مء إثبا نن كما لله أعدا لو أولياء ، له أ وَقمققن وجل ع ز الله وعد
نرا كان نرا. كاف فاج
نن الكريمة اليا ت هذه فوائد ومن رقون النار أهل أ نعققا النققار إلى ريسا أوزا

ترقين أي وَقف نما؛ مت وَقم مله: ((  رأ )). يوزعون فهملقو
ر ت بعدها التي الية فوائد ومن نن النار حقيقة إثبا إليهققا يصققلون هققؤلء وأ

)). ج اءوه ا م ا إذا لحتىلقوله: ((  حقيقة؛
ممن رل فوائدها و مله: ((  وجل؛ ع ز الله كل:م في التوكيد دخو إذا لحتىلقو

ننها قلنا: (ما) زائد ة )) لننا ج اءوه ا م ا رن للتوكيد ، لك ر:م قال فإ قائققل: كل
نكد وجل ع ز الله وَقؤ نن ممن الفائد ة فما توكيد أدا ة بدون رم يأتي تعالى الله أ

نرا ممه في كثي نك ل الجواب: القرآن التوكيد؟ بأدوا ت كل تكققد أنه وَقش وَقؤ نن م وأ
وَقره نن توكيققد إلققى تحتققا ج ل أخبققا وَقل القققرآن لكقق مبيققن ، عربققي بلسققان نقق ز م

مضققي العربققي واللسققان ل:م الكل:م يكققون أن يقت ندا الهققا نكقق وَقؤ مع م مققن بققأنوا
نذا واضح؟ التأكيدا ت رد إ نكد ما تأكي وَقؤ بل القرآن في ري القققرآن بلققوغ على دلي
وَقة ننققه فققي معانيها أعلى في الفصاح شش أ وَقمقق قواعققد علققى ايققش؟ علققى مت

الفصحى. العربية اللغة
ر ت الكريمققة اليققة هذه فوائد ومن رطققق إثبققا لن وَقصققر للسقمع ال وَقب رلققود وال رج وال



يدلقوله: ((  نه بغيققر تكققون وقققد بققالنطق ، تكققون )) والشهاد ة عليهم ش
ننها النطق مدهم قققالوا ولققذلك بققالنطق ، الصققل فققي لك وَقم لجلققو لتم ملقق شققهد
الله. قالوا: أنطقنا علينا؟
نن الكريمققة الية هذه فوائد ومن وَقء أ رن النسققان أعضققا القيامققة يققو:م تكققو

نما ره لققه خصققو نن وجقق وأبصققارهم سققمعهم علققى أنكققروا هققؤلء ذلققك: أ
ردوا أن وجلققودهم مه لنققك ومققا عليهققم ، شقق مء ال خ أيهققا ظ وَق:م تكققون بأعضققا يققو

نما القيامة نذا لك ، خصو نن فائققد ة هققذا على يتفرع يعني عليك فالواجب إ أ
وَقعى أن النسان على الواجب رر نق العضاء هذه ي وَقطهققا وأل رعايتهققا حقق تر وَقو ري

نما تكون فيما القيامة. يو:م به له خص
نن الكريمة الية هذه فوائد ومن ن ة العضاء أ وَقد مر وَقف رف من مر نبها تع وجققل؛ ع ز ر

يق الذي الله أنطقن القولها: ((  جل أنط )). شيء ك
مدها ومن م ة عمو:م فوائ وَقر )). شيء كل أنطقلقوله: ((  تعالى الله قد
ممن من فوائدها و وَقء أ وَقرك لم الله ممن الخلق ابتدا رش بد وَقي نب أح فققي العالمين ر

رلق وَقخ هققو بالخلق المنفرد وزير ، ول رئيس ول سلطان ول أب ول أ:م ل ال
وجل. ع ز الله

وَقمال الكريمققة اليققة فوائققد ومققن نن القققرآن فققي العقليققة الدلققة اسققتع وأ
رمك تريد { أيوب الستدلل تو وَقق موش تراك أخي يا أ وَقش علي ت

أكشف ما : أناالطالب
.. ، النسققان ممققن حاضققر اللي النسان أعرف أنا بمعنا أنت ما : لالشيخ
تشط إنسان مفل لحيته يم هققذا ، يصير ما القلب؟ حاضر يقال: هذا هل وغا
نل رأى أنه عنه الله رضي عمر عن يروى وَقبث رج صققلته في لحيته في يع

وَقشع فقال: لو رت هذا قلب خ وَقع رحه, فأنت لخش ننققا تطلققب أن إمققا جوار مكا
نل هذا سوى آخر نبققا يعني تكون وإ هققذا نقققول: فققي } طيققب حقيقققة طال

اسققتدلل ممققن تؤخققذ؟ أيققن ممققن العقلية الدلة استعمال جواز على دليل
وَقدأ تعالى الله رب وَقم وَقعاد على بالق وَقم نن الق مي ، دليل هذا فإ ملقق قائققل: قققال فققإن عق
تد:م وهل نن فالجواب: ل؛ السمعية؟ الدلة على العقلية الدلة رتق العقققل ل
مطقق ئ قققد من يخ رظقق نن النسققان في الدلققة وأمققا بعقققل ، وليققس عقققل هققذا أ

وَقأ ولهققذا تخطقق ئ ، ل فهققذه ورسققوله اللققه عققن الثابتة السمعية وَقطقق وَقمققن أخ
وَقمه بل العقل استعمل ند رمع على ق نس رقل ال نن واليققو:م بققالله يتعلققق فيمققا وال

رموا الخر وَقك نة الغيب أمور على القاصر ة بعقولهم وح وَقل نبقا أو اسقتحا أو وجو
نزا ممققن والسققنة ، الكتققاب نصققوص عققن وأعرضققوا جققوا رع هققؤلء و جميقق

رلققوا حيققث وغيرهققم والجهميققة والمعت زلققة الشققاعر ة مققن المتكلميققن جع



وَقي تق وَقل نلق فيما الت العقل. على العتماد على وصفاته الله بأسماء يتع
ند وجل ع ز الله إلى الرجوع إثبا ت الكريمة الية فوائد ومن مع لهققذا فاسققت

رم الرجوع وَقل مق أنققك واع مشققر ولكققن ربققك مل وَقت إن أب ننققا كنقق مم اللققه قققال مؤ
بشر ملقو ه أنكم واعلموا الله واتقواتعالى: ((  )) المؤمنين وب

مف ل يعني وَقخ وَقشققار ة له بل الملقا ة هذه ممن المؤمن ي وَقب قبققل الققدنيا فققي ال
نن الخر ة ، وَقة لك ممن البشار ة هذه حقيق نصققة. ويقأتي للمقؤ اللققه شقاء إن خا

نعم الفوائد على الكل:م بقية
ٍءء نمن  وإنتعققالى: (( قوله عمو:م هل : شيخالطالب ببح إل شققي يسقق ي
مبق بحمد ه وَقط مبح كان الطاعم أن الصحابة قول على )) ين وَقس أيديهم بين ي

وَقحهم تفقهون ل ولكن وَقح يكون بأن تسبي نب وَقحهم يعلموا لم ولكن س إل تسققبي
مبح أنه أو وسلم ، عليه الله صلي النبي بإخبار واحد؟ أي يفهمه حقيقة س

تبح أن النصققوص : ظققاهرالشققيخ وَقسقق تفقهققون (ل التسققبيح لكققن حقيقققة ي
نن فققرد ، كققل باعتبققار ل المجمققوع تسبيحهم) باعتبار مققا الشققياء ممققن فققإ

وَقمع نمققا يسققبح تسققبيحه نس جن ا(( تما يسققبحن معققه الجبقق ال سققخرن ا  إ
تدد أنها ) فالظاهر) والبك ار ب العشي وَقر قل  يقق ا((تعالى:  قال كما رت جبقق ا

نبي بو ). ) والطير معه يأ
رفه كما التسبيح هل السؤال..  شيخ : ياالطالب  مر رن نع يص أو نح بهققم خا

نل بعضهم مث
الله سبحان : ل, تقولالشيخ

رضهمالطالب تسبيحه؟ هو الماء غدير قال: صو ت : بع
معي هققذا تسققبيح صققو ت ليققس المققاء خرير صو ت خطأ ، ل : لالشيخ طققبي

وَقع الرض أقققدامه وطئت إذا الرض في النسان نقول: حركة فهل مم رسقق و
نعم تسبيح؟ هذا هل صو ت له

.... : الطالب


